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 לכל המעוניין,

 מעבר לצורך האכלה  -הנדון: טיפול בחתולי קהילה תחת משבר הקורונה

. חתולי הקהילה  האכלת חתולים במרחב הציבורי מהווה צורך קיומי בסיסי, למניעת הרעבתם ולמתן טיפול רפואי .1
תלויים באופן קריטי בטיפול שניתן להם על ידי המתנדבים, בפינות האכלה קבועות. מניעת פעילות זו משמעה גזירת 

פעילות זו מעוגנת בין דינם של בעלי חיים רבים לסבל, רעב ומחלות, ביניהם גורים, זקנים וחולים במחלות כרוניות.  
, בפסיקה ענפה של בתי המשפט, כולל בית המשפט 1994-עלי חיים(, תשנ"דהיתר בחוק צער בעלי חיים )הגנה על ב

 1.העליון, ובהנחיות משרדי החקלאות והגנת הסביבה
 

מיום   .2 ובתקנות הסגר  שנועד   17.9.20בחקיקת הקורונה  חיים,  בבעלי  חיוני  טיפול  לצורך  נקבעו החרגות מפורשות 
( לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות  11)2)תקנה    לשמור על המשך שגרת הטיפול בבעלי חיים שבאחריות האדם

 2(. 2020- עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(, התש"ף
 

כשם שמותרת יציאה  "גם בשיא הגל הראשון של הקורונה הבהיר משרד החקלאות כי בנוגע לרווחת בעלי חיים:   .3
כשם שמותרת יציאה מהבית לרכוש תרופות ;  כך מותרת יציאה לצורך רכישת מזון לבעלי חיים,  מהבית לרכוש מזון

וכן לטיפול ,  לת שירות רפואי לבעלי חייםכך מותרת יציאה מהבית לרכישת תרופות ולקב,  ולקבלת שירות רפואי לאדם
בנוסף המליצו אז האחראיות על הגנת בעלי חיים במשרדי החקלאות והגנת הסביבה לאפשר תנועת   3." בבעלי חיים

  4מאכילי חתולים וכניסתם למקומות בהם יש ריכוזים של חתולים מואכלים. 
 

 . מעבר או אישורים כלשהם בהתניידות לצורך זהמתנדבים להיתרי  או לא נדרשים עובדים הנחיות לפי ה  .4
 

 
ראות ביציאה ממקום המגורים לצורך טיפול והאכלת חתולים הפרה של התקנות, ויש לאפשר ללאור האמור לעיל אין   .5

מטר בין אדם לאדם, חבישת   2פעילות זו למניעת צער בעלי חיים כל עוד נעשית בכפוף להנחיות משרד הבריאות ) 
 מסיכות וכיוב'(. 

 

 

  בברכה ושנה טובה,                  

 

 יועצת משפטית  – ענבל קידר, עו"ד    קרן, עו"ד  אמנון 

 התאחדות ישראלית של ארגונים להגנת בעלי חיים –נח    הקליניקה לצדק סביבתי  

 על פי חוק ארגון למען בעלי חיים    ולהגנה על זכויות בעלי חיים 

 

בג"ץ    1 ערד   6446/96למשל,  עיריית  נ'  החתול  למען  נה)העמותה   פ"ד  בג"ץ  1998)  769(  1,  לחיות 4884/00(;  לחיות  תנו  השירותים   נ'  עמותת  מנהל 
(; נייר עמדה של משרד החקלאות מיום 20.11.2001)מדינת ישראל נ' יורובסקי    897/01(; ת.פ2004)  202(  5, נח) הווטרינריים בשדה במשרד החקלאות

 . הסביבה  להגנת המשרד הנחיות ;10.1.2013

( לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה( )הגבלת השהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות(,  1)  7ראו גם סעיף   2

 .2020-התש"ף

 (. 2020אפריל -מנכ"ל ויועמ"ש משרד החקלאות "הבהרות לציבור החקלאים והעוסקים בתחומי חקלאות ובעלי חיים, לרבות חיות מחמד" )מרץ 3

חובת הטיפול בחיות מחמד בימי קורונה   הממונה על חוק צער בעלי חיים במשרד החקלאות וראש אגף ההגנה על בעלי חיים במשרד להגנת הסביבה,4
 .25.3.2020בעלי חיים  ומניעת צער
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